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Madrida Esperanto-Liceo 

San Alejandro 6-4ºB-Ext. 28005 Madrid 
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Ni kunvenas lunde je la 18,30 en Rodríguez San Pedro 13-3º-7 
 

Redaktas kaj eraras: Lupe Sanz                         FEBRUARO  2004  

 
NEKROLOGO 

La pasintan 31-an de decembro forpasis nia kara Lucrecia San Antonio Nieto (93 jaroj). Filino 
de esperantistoj þi lernis nian lingvon en Ateneo de Madrid kun Julio Mangada kiel instruisto. 
Dum þia juneco þi partoprenis en la fonda¼o de la e-koruso “Antauen” kiu partoprenis en 
diversaj hispanaj esperanto-eventoj kaj æiam vigle diskonigis esperanton pere de sia laboro kiel 
Komeca Teknikisto kaj kiel fama poetino. Unu el sia lastaj e-aktiva¼oj estis instrui bazan kurson 
en la madrida HEF-oficejo. Sia nomo aperis kiel kunlaborantoj en inaj, laboristaj kaj kulturaj 
revuoj kaj þi estis mulfoje invitita de la madridaj kulturaj foroj por legi siajn poemojn. 
Bedaûrinde dum la lastaj jaroj þi suferis teruran malsanon kiu malpermesis al þi paroli. Kelkaj el 
la madridaj esperantistoj havis okazon øui de sia amikeco, æeesti en sia hejmo, preskaû muzeo, 
kaj konstati sia amo al madrida virgunulino de la Paloma, Andaluzio, la tauro-ludo kaj precipe 
la senparan simpation kaj afablecon de Lucrecia kiu estis malavara øis la morto donante sia 
korpo pro investigacio al la Autonoma Universitato. Pace ripozu. 
     
 
VINCENTE INGLADA (Informas Tonyo del Barrio) 
La 9an de januaro, ni kunmemoris la 125an datrevenon de la naskiøo de Vicente Inglada Ors, 
pioniro de la hispana E-movado, tradukisto, lingvo-komitatano, movadano, sciencisto. Omaøe al 
lia figuro, mi enkomputiligis: 
- Biografio lia, verkita de Antonio Marco: 

http://personal.telefonica.terra.es/web/tdb/ingladauni.htm 
- Poemo "La blinda bovino", de Joan Maragall, tradukita de Inglada: 
http://personal.telefonica.terra.es/web/tdb/blindabovino.htm 
- Bildkarto kun lia autografo kaj lia portreto: 
http://personal.telefonica.terra.es/web/tdb/bildkarto.htm 
 

La libroservo de Madrida Esperanto Liceo havas kelkajn ekzemplerojn de la verko de Inglada 
“20 lecciones sobre esperanto”. 3 euroj plus sendokosto. 
 
GRANDA VORTARO Fundación Esperanto 
En Toledo okazis la 27an de januaro, en la Regiona Biblioteko, situanta en la Alcázar, 
transdono de ekzemplero de la Vortarego. Pli da informoj: http://www.jccm.es/biblioclm/  
http://sacm.jccm.es/biblioteca_regional/index_principal.html Actividades culturales Charlas-o, 
au rekte en http://sacm.jccm.es/biblioteca_regional/05_activ/w-descripcion.asp?id_ac 
 
Ankaû Ateneo de Madrid (Prado 21) akceptis la prezentadon de la “Granda Vortaro” en sia 
sidejo. Oni jam konfirmis la daton de la prelegaro kaj la prezentado. Jen la datenojn: 
Título: Conmemoración del centenario del movimiento esperantista español y presentación 
pública del "Gran Diccionario Español-Esperanto" Organizador: Federación Española de 
Esperanto Programa e intervinientes:  

- Presentación general: Miguel Ángel Sancho, presidente de HEF. 
- Conferencia "Cien años del movimiento esperantista en España", Toño del Barrio 
- Presentación del Gran Diccionario Español-Esperanto, Miguel Gutiérrez Adúriz. 
 

Lugar: Ateneo de Madrid, C/ Prado, 21, Sala Cacharrería 
Día: 3 de febrero del 2004 
Hora: 19 horas 
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 ESPERANTO  EN LA RETO 
Gazetoteko Lanti. Vi povas scii æion pri øi se vi vizitas http://www.gazetoteko.com . Nun estas 
nur du volumoj tie, “Kajeroj el la Sudo” kaj “Boletín”, la bultenoj de HALE kaj de HEF, sed 
iom post iom mi aldonos aliajn magazinojn, kiel mi diras en la enkonduka paøo. Tiucele, mi 
bezonas kunlaboro de æiu esperantistoj, kiuj havas magazinojn malnovajn, æefe tiuj, kiujn oni ne 
plu eldonas. (Informas Jesuo de las Heras) 
Por gelernantoj kaj instruistoj estas paøo kiu hvas senpagaj legolibroj, kaj lerniloteko: 
www.edukado,net 
 

En aparta folio ni inkludas Protokolon de la pasinta Generala Asembleo 
 
AMASMEDIOJ 
La 2003-12-28 aperis letero en la ¼urnalo "El Correo" de Bilbao, kun mencio al Esperanto. 
En la revuo “Quo”, en la numero (99) de Decembro 2003 , aperas artikolo pri lingvoj. Oni 
skribis pri Esperanto, Ido, Interlingua, Volapuk, ktp. 
 
HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO 
La Sekretario, Manolo Parra, de¼oras lunde kaj jaûde vespero (18,30-21,00h) aliaj tagoj vi povas 
faksi aû  
telefoni al 91 446 80 79 aû kontakti rete admin@esperanto-es.net 
  
La 17an Localia TV elsendis la raporton pri Esperanto kiun ili filmis sur la strato, en la HEF-
Oficejo kaj en la sidejo de la entrepreno Inaltel kiu patronas esperanto-kurso. En la bona kaj 
profesia 7-minuta raporto partoprenis esperantistoj el Nigeriano kaj Portugal aparte de Jorge 
Camacho, Marcos Cruz kaj Juan del Castillo. (Informas Marcos Cruz)  
 
VENONTAJ PROGRAMOJ EN MADRIDO 
Niaj konversacia-rondoj okazas æiulunde, ekde la 18.30 h, en RODRÍGUEZ SAN PEDRO 13-
3º-7 Tel. 91 446 80 79. 

3-a de februaro. 19,00 Ateneo de Madrid. Prado 21. Presentado de “Diccionario 
español-esperanto”. Tonyo del Barrio 

16-a de februaro 18,30 Rodriguez San Pedro 13. Lumbildoj “Nia Hispanio: la kanjono 
de la rivero Rudrón (Burgos). Carmen Suárez 
 
ZAMENHOFA BANKEDO 
Kiel kutime la madridaj esperantistoj omaøas al Dr. Zamenhof en januaro. Tio-æi jaro ne povis 
veni Augusto Casquero kaj sia familio se venis el Valladolido Pedro Garrote kaj Luis 
Hernández. El la Hotel Puerta de Toledo kune manøis pli ol 20 esperantistoj kaj simpatianoj 
kiujn tostis je la memoro de Ludoviko.  
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